
                                       P O Z V Á N K A 

  	      na setkání modelářů při XVI. ročníku Memoriálu ing. Jiřího Jílka  
               
Číslo akce:			 841
		Pořadatel:                                  Modelářský klub 02 Ostrov
		Datum konání:                          28.– 30.8.2009
		Místo konání:		  letiště AK Toužim - Přílezy
	
 	Program:   
	Příjezd na letiště v pátek 28.8.2009 do setmění.
	kdo se bojí v noci, přijede až ráno na soutěž. Ale to by nebylo setkání modelářů, jaké         

     bychom si přáli.
	Po příjezdu bude možno:
	nabrat síly v občerstvovací stanici na letišti konzumací guláše, piva a dalších nápojů
	diskutovat s přáteli o všem možném i nemožném

vyměňovat zkušenosti i co koho napadne
bezpečně poletovat se svými stroji až do západu slunce
	posedět u ohýnku, opékat špekáčky z EU dle ISO norem, popíjet vše, co teče a za zvuku
		kytary vzpomínat s přáteli na své mládí a začátky modelaření
	probdít celou noc a kochat se raním rozbřeskem a východem sluníčka
	v sobotu dle propozic absolvovat soutěž RC V2 a pokračovat v zábavě a létání
	v neděli, od rána až do večera brázdit nebe se svými stroji	   


	zakazuje se:
	urážet kolemjdoucí, plivat na sousedy, vykopávat válečné sekery, čůrat na stany,

		ničit soupeřům létající a i nelétající stroje, sprostě nadávat na politiky, bít ubožáky, kteří 
		za nic nemohou, žebrat cigarety a otravovat ovzduší živočišnými produkty nelibé vůně
	rušit zábavu vyhlašováním večerky


		Organizační pokyny:
	je nutné s přihláškou na soutěž učinit závaznou objednávku počtu porcí guláše.

		Je to proto, abychom jako vloni nejedli povinně guláš ještě týden po soutěži. Cena jedné        
     porce s chlebem je 45,-Kč.
	na letišti není prodejna potravin, proto si vezměte s sebou zmíněné špekáčky, hořčici nebo křen,něco na snídani, svačinu atd.
	k dispozici je kuchyňka s nádobím, kde lze něco ohřát i uvařit
	ubytování na letišti v kempu: - 8 lůžek – 200,-Kč za osobu a noc, rezervace 

				  na tel.602 213 207, pan Jiránek
	ve vlastním karavanu: -100,-Kč za karavan + 50,-Kč za osobu a noc

ve vlastním stanu:       -  50,-Kč za stan + 50,-Kč za osobu a noc
	pod širákem:               -   50,- Kč za osobu a noc	
V ceně je započítáno využití celého zařízení kempu ( kuchyňky, sociál.zařízení,vody,  elektřiny, sprchy atd.)
	kdo má kytaru, či jiný vhodný hudební nástroj a hudební sluch, nechť je vezme s sebou



	Na setkání s Vámi se těší modeláři z Ostrova, přejí mnoho úspěchů a dobrou náladu.

                                                 předseda MK 02 Ostrov 
			 Klingora Karel                                                                                                             

